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Neto oficializa Temponi como líder 
do governo na Câmara Municipal 
Prefeito enviou ofício para a presidência da Casa comunicando decisão nesta segunda-feira 

O preto Antanto Fran. 
cisco Neto enviou afício 
ara à Mesa Diretora da Cá mara Municipal, confirmar 
do o nome do vereador Van. der Tempant coma lider do 
Eoverno na Casa. À nomes ão não envolve qualquer encara para os cofres mu 
aleipals tanta da Eseeutivo 
quanto do Legisatho, e ape. as define quem será 0 res 
ponsável por ser um das “las entre o dale poderes. 

“Segundo Neto, à situação Ananceira delicada encon. 
trada em janeiro tem sido 
vencida muito pelo apoio da maloria dos vereadores da 
atual legislatura, “Os verendores têm 
nos cobrado muito, mas também têm ajudado imulto 
nas soluções dos problemas. Estamos com um grupo 
muito bom e que deve ser reconhecido pela nossa po- 
pulação. Apontar 0 protia- 
ma À Importante, mas aju dar a discutir é Implantar 

soluções é fundamental A 
Tecuperação de Volta don 
da passa pelo apoio destes. vertadores — destacou o 
prelo. Tempont agradeceu a 
confiança do prefeito é tar bem destacou que a maloria 
dos vereadores entendeu a meto del da cidade e 
tem buscado maneiras de 
ajudar. — Nosso papel tem sido 
de mostrar e alertar que Vê 
ta Redonda feoy a beira do 
colapso. Hospital com Inter. venção judicial, salários 
atrasados, manutenção das airros pra foram só ad 
guns dos problemas encon idos. Toda essa situação 
precisa de tempa para Ser Fecuperado. Não amos del 
xar de cobrar ou de pel as melhorias, mas quase todos 
Já entenderam que o mo- mento é dificil Vos tentar 
Ber que cada vez mais eua 
mensagem seja amplificada, 
pois precisamos de todos 
Juntos na reconstrução de Volta Redonda — disse 

Lei de Furlani busca abrir vagas para jovens no mercado de trabalho 
Nesta segunda tra 22, to apre o ret del do vereador Furlan, pres dee da Cmara Mundi de Barra Mansa, que vis criar incentivos aa a 

ferção de Jovens aa mo irc do trab Ih principal ema à peter cv Sogundo dados do BCE: à mes da bes cu de ee 1 ap deram se emprego no o pesto, Tna ma coma dead que não pos em ara abel pe clonalmene a porta de vã e dossa ala etâria fo 0 cabo dvd ds ema Te acordo com Fura, a Lei visa ameno por diidados do ones co diem dngrea1o marca do de trabalho, principal 

mento na busca do primeiro emprego. 
Sabemos da dificuldade que eles enfrentam diaria 

mento devido à falta de ex. 
periância qui muitas vezes 
São exigidas pelos contra 
tantos. Eles precisam do oportunidades e este perto 
dusea exata quando o Jon do seu primeira emprego. 

Alnda segundo ele, se ninkuêm dor à primeira 

tou o partamentar AS empresas que reco 
dera honflio» oriulo da 
Prototura tributários, doa ções, cotewssães ou permis 
Sis de terrenos, ou ala, qualquer outro po de In 
Comtivo no âmbito do Muni. clpio, ficam assim, obriga. das à preencherem parte do 

seu quadro de funcionários om Jovens prisionais 
Ee die também. que as empresas que forem ben 

cladas com Incentivos da 

No preto também cons- ta que às pessoas que so em 
quad peste termos je iam res na loralitde é comprovar através do do 
leo eleitoral 

As empecsas que 
verarm beneficios constar. 
tos da Prefeitura anterior mente a vigência desta le 
deverão, em sua renova 

o, se adequar dos ter 
nos prosentes na norma 
Logo, as companhias que não comprovarem o pre 
chimento do quadro. 
funcionários, perderão 
set Incentivos. 

ig Land Rover retoma produção do Range Rover Evoque no Estado do Rio 

Em mails um sinal de 
Rio de Janeiro estã plena peocnsso de mto. 

mada econômica, Jaguar Ta Rovve volto prod adro Range Rover Evoqui ma Frca de atlla 
O mod, um dos mai om “lda da montadora ines, det de sr fabricado em AMO, dd então, chegava do pal impor Ma dricante de automóveis do Reino Unido, à empesa co memorou à retomada da operação, que vai Berar moi do A empre are «io, com Um evento qui 
contou com à presença de autoridades o executivos da matas “À retomada da prod 
do Evo matr que 6 Alo de Jairo é novamente dm polo de atração de e clos. Demonstra também à conlianç da montadora mos segs do gore do esta. da poa garanta compor tica é 0 crvscimemto do setor gerando Investimem 
jo eee pda pr à 
To governador Cio Castro. gar Land Rover ft 
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mico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius 
Farah Farah visitou a fábrica 
da Lan Rover e participou da evento ao lado de exe 

tina e Caribe, Frédéric Dou o diretor Executivo 
de Extraia e Sustenta 
dade da JER o Reino Uni. 

do, Français Doses. o ainda do presidente da “Firjan Sul 
Fluminense, Henrique Nora + — Estamos muito felizes 
em retomar a produção de 

um veiculo tão emblemático coma o Exoque em lo na 
Clonal - comemorou o pers Gene da Jaguar Land Rover 
América Latina é Caribe, Pride Dra, 
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Polícia Civil faz busca e apreensão 
na casa de ex-vereador de Barra Mansa 

Renatinho é suspeito de participar em assassinato de um ex-assessor dele 
peito de participação no homicídio de Roberio Soa res Teles, conhecido como 
“Didio”, que foi assessor do ex-virtador O crime 
aconteceu no dia 1º de fe vereiro do ana passado, na 
Avenida Ministro Amaral Peixoto, no Jardim Boa 
Vista. Os disparos, segun 
do à polícia, teriam Sido efetuados por tm homem 

gado pela juíza Bruna Prank Tomial, com base na 
posição do Ministério Pie Blico, que ressaltou o fato de o exparlamentar ter 
comparecido à delegacia 
quarido intimado, além de não haver indícios concre. os de influência negativa 
dele na produção de pras. 

“De acordo com à Policia ci, um dos objetivos dos 
mandados é localizar a su 
posta arma usada no cri me, alêm da apreensão de um Honda City, suposta 
mente usado na execução de Didi 

ET 
Paliciale civis da 90º DE. 

coortenados pelo delegado Michel Florosclk cum. 
prem, nesta torç-eira, dia 25, miandados He busca e 
apevensão em endereços e 
gados ao ex-vereador de Barra Mansa, Josb Renato de Oliveira, o Renatinho 
(DEM, As diligências fo. 
Fam expedidas pela Juiza Bruna Prank Tonial, da 1º 
Vara Criminal. De acordo com denún- 
cia do Ministério Público 
Estadual, Renatinho 6 sus 

Inês Pandeló pede atenção 
à violência contra a mulher 
E 

A espreita e ex-lupus 
tada estadual Ins Parei, 
que também é conselheira 
do Cedim (Conselho Esta 
dual dos Direitos da Mu. 
her), avaliou os dados rela 
clonados à violência contra 
a tmulher, recentemente d 
valgados pelo Instituto de 
sogurança Pública (ISP), 
a conclusão fl de que 0 

tema nocessita de atenção 

À prisão preventiva do ex-vereador chegou a ser 
solicitada polo delegado de Barra Mansa, mas foi ne 

ção especial enquanto de 
senvolvimento criação de politicas pollicas de proto- 
ção e culdado com as mu- 
Ímeros. À pandemia da Co- 
vid-19 Impactou decisiva 
mete a vida das mulheres, 
com aumento da desempre. 
e e da violência doméstica 
e alnda hoje continua pro- 
lusindo reles diante da 
era económica social v- 
venciada no Brasil af 

Pandeló enumerou ain 
a outros dados, como a ie 
minieídio, emo cometido 
contra a mulher em função 
“la condição de gúmero, com 
fundamento no Dossiê Mir 
her, que traçou o perl das 
vitimas: 

“Das 78 vitimas de fem 
leo, Ga oram mãos, o 34 
tinham filhos menoros de 
ide 

“Apenas nove delas 1 
nham medidas protetivas 
contra 6 companheiro, 

Os companheiros ou 
ex.compamheiros represen. 
tam à maloria dos autores 
dos crimos (782º 

Quase 75% das mulho- 
e locum mortas det de 
duma residência: “ais da metade das vt 
timas tinha entre 40 e 59 
avos de dado (67%) é era 
negra (561 

“40% das mulheres fo- 
ram mortas por faca, facão 
ou canivete, é 244%, por 
arma de fogo A motivação do crime 
foi uma briga para 27 dos 
homicida é o término do 
relacionamento lol aponta 

grande indignação. Esta 
mos sempre buscarao cons clentizar à sociedade sobre 
a necessidade de erradicar 
as agressõos contra a mu 
er o divulgar os mecante 
os legais para colblr a vi 
olência de gênero E, agora, 
durante a campanha dos 
=16 dias de ativismo pelo 
im da violência contra as. 
mulheres”, mobilização 
mundial que ocorre em 
male de 160 países. sendo 
realizada no Brasli desde 

combate des delitos para 
a sucddado bradera 

Os dados referentes ao 
ano base 23 demonstram. 
“que no conto do cenário 
da panderna da Covidi1, a 
violência contra as mulhe. 
res cresceu significativa 
mente. Com o isolamento 
social, adotado inicialmen- 
te, o desemprego entre ho- 
mens é mulheres aumen. 
to am como o abro de 
álcool e outras drogas. As 
sim, a mulher absorveu a 
violência, a preocupação 
com à manutenção da casa 
e dos filhos, uma sobrecar: 
a exaustiva de vida 

Ainda durante a crise 
sanitária, ot diagmenticado 
que as políticas sociais que 
Poderiam e deveriam ter 
minimamente chegado à 
população fluminense, tt 
mada pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística) em 17.462340, 

Bência da eu 
do respelo, além de avaliar 
ds varios e retrocessos nas 
políticas públicas, as ações. de entrentamento à violêm 
cla e a eficácia da Lei Ma 
Fi da Penha - disso Ini. 

te 
Para abordar estes te 

mas, Inês Panéelo realizará 
uma live com a participa 
ção da tenente coramel Lu 
ciana Rodrigues. O evento 
acontece dia 1º de dezem 
bro, às 19 horas, em link 
que será divulgado posteri 
ormente Simultaneamente 
ver tramemissão peo fo 

timas já tinha sofrido at. 
rum tipo de viclência e não 
Fegistrou ocorrência. 

Já com relação ao crime 
de ostupro, os dados apor- 

mulheres, que dependem 
dos serviços públicos tanto. 
para à própria sobrevivên- 

tam para 588 caos de vi. cubo. Ga quanto à de ss Baila 
Jência sexual em 3020, nã Outro fato relevante 
mero 151% mono que 0 de Dons Mir vem do Conselho Nacioal 
2010. Ou seja, uma média de Secretarias Municipais 
de 1 po dia Gu um a cala O Instituto de Seuran.. de Saúde. Com base em da dos do IBGE, mulheres 

compõem 79% da farça de 
trabalho na árva de sede é 
provém Ass, dos serviços 
de enfermagem. As mulhe 
res também são maioria 
em vários setores de em- 
pregos infoemais, como tra 
balhadoras domésticas e 
citadores é cuntadoras de 
prepara 

uma hora e meia. 
Na análise dos erimes, 

so destaca o estupro de vu 
nerável (2754), que é mais 
que o dobro dos casos re- 
Elstrados em 2120, Em mê 
dia, sete meninas com até 
14 mos foram estupradas 
por dia no Estado. “ Esses númerns são es 
tarrecedares e nos caca 

ça Pública do Rio de Janet 
To divulgou recentemente o 
Dossiê Mulhor com estudos. 
e informações cobre a vit 
iação sofrida por mulhe 
res de todo o Estado. O do 
cumento visa aumentar a 
visibilidade dos diversos ti 
pos de violência sofrida 
pelo sexo feminino, ressal. 
tando a importância do 

Vereador propõe melhorar entrega domiciliar 
dos remédios da Farmácia Municipal 

em risco. Além do mals, re tira os Bustos das pessuas 
necessitadas ao não preci 
Sarem tr À Farmácia Muni. clpal para saber, pelo me 
nos, se o remédio está ds. 
parvo para retirada. Esto 
Brojet de le 

quadrados no programa, com informações sobre en- 
dereças v remédios Ioenec 
dos, Visando garantir a em 
treça ao benelcário, dispo. 
lbilizando enderoço de e 
mail e tlotones de contato 
para a atualização do ca data 

Os usuários que terão 
adrelto ao objeto dosta lol. eletiva é satisfatória para à 
são os Idosos, a partir de 60. população - disso Vamp anos, pesso com deficit nho. 
cia, provenientes de manda. O 

O vereador Ednilson 
“Azevedo da Siva, o Vamp Finho, protocolou nesta se 
gundi-felra, dia 22, um 
rojeto de ey que visa alte 
Far é melhorar à Lel Mun. 
cial rº 119/05, que garam entrega domiciliar dos. Prenádios da Farmácia Mu 
micipal. Agua, o programa assegurará a entrega de 
“oeicamentos de us cont 

ga dos medicamentos mais 

dor que fizor a so, de ora gratulta, por . do judicial e doenças gra. entrega do medicamento 
serviços de motoboy ou ou. ves. se oncarregará de trazer tros medos de transporte, — — Essas modificações v.. nova recelta do remédio 
escutada de forma diruta por servidores mundeipais 
ou par serviço terceirizado, 
senda mutoelzado o ceder. clamento de prestadores. 
pesa Nica A Secretária Municipal 
de Saúde por melo da Far cia Municipal, realizará 
O castro dos usuários en 

eira posa pela dao apceaérama 

quo será Inserido no cadas- 
tro, passando a ser entro gui do usuário Imediata. 
met, so disponível em os toque, ou à parti do próxi. 
mo mis O Projeto de Lol fo vo 
tado e aprovado polos vero. adoros. Agora, val para 
ação ou veta do prio. 

Trabalhadores do comércio de Volta Redonda 
terão reajuste de 7% no piso salarial 

aumento foi de 7%. 
Esso reajuste sorá cal 

culado em clma da soma 
do salário « abono pagos este ano. Em ambos os. 
casos, as eventuais dife 

sito sicomereiovecom br. 
“Foi uma negociação 

bem comple, dovido ao 
atual momento pandêmi- 
co, que vivermos, com as. 
empresas ainda onfren- 
tando muitos desafios, 
princinalmente, Ainancel: ros, mas, acreditamos na 
retomada da economia € 
conseguimos chegar à 
um acordo que ajuda os 
funcionários, mas tam. 
bém que não onere de- 
mais as emprosas”, co. 
mentou o presidente do 
Sicomércio.VR, Jerónimo 
dos Santos. 

O novo piso dos traba. 
Ihadores do comércio fui 
aprovado agora em no- 
vembro e passa a ser de 
R$ LAI; retroativo a ju-. renças referentes aos me. 
nho, data-base da catego.. ses sem o regjusto deve. 
ria À Convenção Coletiva ão ser pagas em até 
fo assinada entre o Sind. duas parcelas. No caso de 
cato do Comércio Varejis.. quebra de caixa, será de 
ta (Sicomércio-VR) é o R$ 49,00. O valor de lan 
SEC (Sindicato dos Em- che passa a ser R$ 7.0 €, 
pregados do Comércio), para quem trabalha em 
garantindo o novo valor. shopping, R$ 11,10, retroa- 
Segundo o Sicumércio VR. tivos à junho. Para mais 
para quem ganha acima . informações é só acessar 
do piso, o percentual de a convenção coletiva no 

Alerj prorroga inscrições 
do prêmio Paulo Freire 

Estudantes (UNE). 
A homenagem val con 

templar om árvas de atu 
ação: projeto pelítico-peda. 
gógico; experiência com 
alunos do Ensino Funda 
mental; Educação Espect 
at; Educação de Jovens e 
Adultos; Ensina Médio, 
Téenico ou Profissional 
ante; do Ensino Superior. 
do Ensino à Distância; de 
experiência pedagógica na 
área de Ciência e Teenolo 
gia; na área da Educação 
Popular e da Educação do 
Campo. O présnio homena- 
geia um dos malores edu. 
cadores do pais, Paulo 
Freire, criador da “Poda. 
ogia da Libortação”, refe. 
rência mundial da área 
pedagógica o atual patrano 
a exucação brasileira. 

edita, a escolha dos agra- 
clados ficará à cargo de 

Foram prorrogadas, até uma banca de avaliação 
25 de novembro, ac incert. que será instltuida por gões do Prémio Paulo Pre move intgrantes: rés o. e, promovido pela Comis. graus edo eieridãos ves 
So de Educação da Ascem Indicado pelo Sindicato Meia Legislativa do Estado praça ape Prateado 
do Rio de Sameiro (ler). ga Educação (Sepe); um Serão hormenagados prole pa Cação e Preto 
siomais de escolas e univer. Popdicos no Estado do Rio 
sidades das redes públicas qe Janeiro (UPPES), um 
€ privadas que promover  reprnsentante do Sindicato ações de Inovação no ensina pares dio Do. Até o momento. já fo- Instituições de Ensino Su- 
cam erviadas candidato. perior (ANDES-SN); um Indicado pela União Esta 

dual dos Estudantes Se 
cundaristas (UEES), um 
pela Associação dos Estu- 
dantes Secundaristas do 
Estado do Rio de Janeiro 
(AERI) é um indicado 
pela União Nacional de 

A premiação será em- 
tregue pela Comissão de 
Educação no dia 19 de de. 
zembro. Pelas regras do 
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Câmeras de monitoramento serão instaladas 

em pontos estratégicos de Porto Real 
Visando prevenir e combater crimes, tecnologia terá reconhecimento de placas de veículos 

DOSES Policia Alessantro Almei- se a teenclogia e seus bene. preventr crimes, até pravis 
sa, da; o Subcomandante da fícios Serão instaladas 82  simos como homicídios”, Em reunião para tratar. Guanta Municipal de Porto câmeras de monitoramento. destacou 

da segurança pública no Real, Victor Soares Guima-. com sistema moderno e em - Um sistema de última 
municipio, o prefeito Ale. rães; 0 Comandante ds ala reclução. No primeiro . geração como esse e uma 
xandre Serfioti recebeu al- Guarda Municipal de Que momento, 5 delas vão ser cooperação técnica, de- 
umas autoridades para de. tis, Sandro Souza: e o Co. direcionadas em pontos es monstra realmente uma dat 0 assunto. O encontro. mandante da 3º Companhia. tratégicos de acesso à cia. resposta à sociedade em re. foi realizado na Ultima so. da Polícia Militar de Porto de, todas com à tecnologia lação à segurança - afir 
gunda-oira, dia 72. na Se Real, Tenente Anderson. de reconhecimento de pla-.mou o delegado Marcelo Eretaria de nem Pública. Todós com o objetivo de cas de veiculos. Runes 

vil, Jorge Porto; o secretá-. da uma parceria entre as primário é prevenção aos de segurança Visando Pro- Oyo é mostarum curto de segurança 
la de Ordem Urbana de Policias Militar e Civil, crimes, porque cum a idem... tegor nossa população, que 
at, tes ronco Guarda Municipal e as”. tncação de cospeiios já é res um sita de oii. gostos de pooção eme. referência em segurança Delegado da 109º DE Mar.  cretaria de Ordem Pública . possivel agir em aborda-  ioramento eficiente que re. dução da indice de crimina- . pública na região”. celo Nunes; o Inspeior de e Defesa Civil dando ênfa-. gens e, em muitos casos, almente traga resultados lidade Nosso Intulto é ser zou Alexandro Serfitis. 

Homem é preso em Porto Real suspeito Suspeito de agredir mulher grávida é preso em Paraty 
de tentar matar o próprio amigo EE agua tr a age coma vt am 

“e agredir uma jo. disso, 0 suspelo estava O delegado titular da Vem grávida, de 3 anos. em Herdade condicional, TERRE fo Real, após troca de crime e disse que fugiu 167" DP (Paraty), Marcelo “0 erime foi no bairro “após ter sido. condenado Sans aruaras informações de Intell- para casa de seu paí, Hadônd, indico um Jovem nha das Cobras, em Para». por tráfico de drogas. 
O delegado ttular da gência realizada por em Conservalória, retor:. de 2) ares por lesão coro 13 Policias spuraram a” A Jovem foi levada para 100º DP (Porto Real), co- agentes da Polieia Civil. nando em seguida para al com base na Li da Ma. Informação de que o Jo: um hospital municipal de mandou uma ação, na “O Suspeito o estava se esconder na casa de ra da Penha. El ol detido vem tom Um Milho de Paraty 

segunda (eira (22), que foragido desde o dia 31. sua mãe. 
resultou na prisão de ge outubro deste ano, — Contra 0 homem foi 
um homem suspeito de quando tentou matar à cumprido mandado de Pest nai DX PORTO MA. 
tentativa de homicídio. golpes de faca seu pró- prisão expedido pela Jus. ||| SAoconsecião Rene Ele foi capturado no prio amigo. Em sede po-.tiça. Ele foi encaminhado 
barro São José, em Pot- Iictal, ele confessou o ao sistema prisional 
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Abertura do Natal em Barra Mansa terá 
desfile com o Papai Noel nesta quinta-feira 

Todosos domingos de dezembro que antecedem a festividade terão atrações especiais, com direito a shows gratuitos à população 

Para gacameir a magia é o enc carreta do 
Nata, à Profitura de Barra an raros dm ir 
Aberta oca da festvida 
de no município. Às 16h30 

rá o trajeto em um veiculo E Tecaberá as erianças no 
presépio montado na Praça Mari 

“Além desta atração, to- ds os domingos de dezem 
ro que antecedem o Natal 
as 6, 180 19, torão atra 
ções especial com disto à 
sous ratos à população Pensamos nesta programa 
gl com multo carinho, pols Boss objeto 6 presentiar à 

tos (presidente da CDL 
Ein, Fernanda de Almeida 
Movies (diretora da Aciap- EM) é Lian Pantea (vice. 
presidente do Sicomércio En 

Decio de Nati 
Nos dias 6, 2 e 19 de de. emb, otro de veículos 

na áveníla Joaquim Let 1 
ará nterompo até as 17h o trecho entre a Travessa 
Barão de Gupy é a Praça da Matriz. À Interdição será à 
par ash dos ds anti res às datas. Um pao será 
mentado para a realização de apresentações musicais do. 

de Na que ae tecer o Jo e à LH todas 

Pai percorre 1,4 mil km para assistir formatura do filho na Aman 

Aspirana. do, realizada pela Amam (Adema Mir das Íhas Negras), em Rose será marcada este ano dois Fatores que vêm ado atenção do públco a Um dels é hs E do agomado Pro 
Soro 4 mil am do eia ora vor ho so Bora na dedo do Esirela O ou. tro ot da ser à ella es em o a o são oemadas tmb “a Apt rates a Oca “A Bolnado que conte un poxo a 7, sed de Ta mom rm qo a ls do o a Academia Mt das Agulhas Ne la Turma Dona a da seca Irão ruceber a pad 

terioe da Ava, Dos 0 ca. 
detos, 36 são do segmento meio é 3 do find Dont "o cadetes, ão 
Juri; 5 de Artilharia. 40 de Epa; do Intimdin 

por uma. Semana intensa de treina meto no PTML À marelali 
dade nas movimentos exigo treta rd 

Para assistir a cortmo- 

Realizada desde 1945 na 
Amam, quando, à época, O Cadetes foram declarados. aspirantes, a cerimônia 
Acontece dá seguinte ma beira: no primeiro imomen a, às a, os cadetes aden tram o pátio para restitui “o Espadim. que rece 

ram quando Cadetes do, Tamo, em SUB. Em Um se 
masse, iria de bleleleta 
para o evento. “Meu Mlho se esforçou 

PESoas entre amanes de Nascida em 14 de sembro elclatas é curiosos que há G 

cdpio de Marechal Deodoro, casou-se com o Major do Exéreito Imperial Manoel Medos da Fonseca. valoroso 

zos impostas em razão da 
pandemia da Covid-, O exento contara, mais uma. Vez, com à prósença res. 

militar e grande monarquis.trita de convidados, auto. a Mult do caráter varia, ridades civis e militares Semper 0 apelou em Suas e. Além disso, 0 tradicional soluções e 0 acoempamhou É. baile de gala do Aspiran- 
Tocomibecida como exemplo tado não será realizado de valoros à serem seguidos aos moldos tradicionais pe mia miar dos convidados, fal reco: mendado 0 uso de másca Pantema as. Para avltar aglomera. ão, o público será divia 

Por conta das diretrt- do par setores 

Municipal de Porto Real 

[EE 

EXTRATO DE TERNO DE ADITAMENTO We 02 AO CONTRATO Nº tag 

Bot fas 22 poem de 20 
secnerámo MaMEEA DE De cencUiaEnTo musa RENO L TUR PROA E nas reco 

evo | [RR] 
TEXTATO DE TERNO DE ADITAMENTO TE ÃO CONTRATO e 06420 

1 CONTRATANTE Pee Mu e Pa E CONTRATADO Jo Locação Eni 
da ppa Aew o, 
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COVID-IS 

Volta Redonda convoca faltosos 
para segunda dose da vacina 

Intervalo mínimo entre primeira e segunda dose foi antecipado para 21 dias 
E sic ESSE pi a z A Seerstacia do Sano Eric dos ta pro cú coleoveunra | Barra Mansa segue com a imunização de Vos Redonda fartas Pra depara Qu Ene por a ts o Re apa a GEASS 
ainda não compareceram saúde mais próxima Uma da segunda dose. O conde. | ia 34 haverá aplicação forço para quem tomou ria Municipal de Saúde dias qe pao a o Recon Ga nadar da rias sa | Mp PE pç co pára quis mo st Romi de Ena damos do jah ea. doa no é como com. andar da rgincia em | de primeira Gino, So. nas dos 8 atuem TE, ane à maos qua Gio Cotia Desta morstore quim. a terra para pescas | Enio des amis Je AO apcnaS O Go dos Ads ER RANA fi mero Sea peca Passos. | Ee do rebrgn om Be Fr A Dom Sesc ido pe 
Tério da Saude, o intervalo . que ll antecipada”, disso o 28 dias depois da segunda | Yi mes pastos de satdo contaria 4 apresentação do formados” pole” EMS 
mínimo entre primeira e médico dose dos bairros, é das Más cartão de vacina, RG e através do “Boletim Co Segunda dose fal antecipa 2h na Unidade de Sais CPF. Também é preciso vId19” do dia 31, mos 
dio para at dias. Dose de reforça ampliada Mais de tê mit dedo Ano Bom. comprovante de residência. trando que 15462 peso Com Isso, aproximada- "para população aduta doses aplicados O esquema vacinal atualizado (nominal ou em as Já foram imunizadas mento 30 mu pessoas pci. segué na seguinte or. . nome dos pais ou a deda- com à primeira dose, Sam retornar às unidades  vasconcellos esclareceu O municipio aplicou na | Gere DI psi pescas a ração do ponto de saúde. desse Número, Ja di 
para completar 0 esquema . ainda que à dose de reforço. segunda-feira (22) mais de | partir de 13 anos (nos Menores precisam estar pessoas receberam a do vacinação. À secretaria. — terceira doe - ol amplia. três ml doses de vacina | bastos de saúde dos acompanhados de um res. Imunização completa, O está realizando busca ativa. da para toda população contra a Covkd19, LEO do- | bairros), Da agendadas ponstvel raunicípio alnda aplicou no chamamento desse pú- adulta, acima de 18 anos, ses foram aplicadas no dei. | (Coronavao apenas ao Eoaio LA doses de TO 
Bico através de telefone e . Indopeidente do grupo et”. ve-thru na Nha São João e | Ano Bam) « D3 para Port Real aplica mal de 30. forço, Completando as: 
mail. De acordo com 0 co. rio ou profissão. O Interva-. outras 1.209 nas unidades | maiores de 18 anos que "al doses de vaso” im O cio de imunies rdenador da Vigilância em . Io de tempo para aplicação de saúde. Com Isso, Volta | (meras Da do Cao cão estabelecido pelo 
Saúde do Volta Redonda. da terceira dose nesse py. Redonda chega a quase 430 | mavac ou de AstraZene No último Anal de sema. Plano Nacional de Rn médico sanitarista Carlos . blico é de cinco mesas após. mil doses. entre primeiras, | ca até o dia 21/05 na à Prefeitura de Porto . nização (PNI, Vasconcelos, uma dose não a segunda dose. Pela nova. segundas e doses de reor 
é garanta do proteção com. determinação do ministério qo 
tra 0 novo coronavirus. As. anunciada na semana pas A vacinação contra à aim o fe necassária à se. asda Covidi genre em todas. des funcionam com horário “ João, São Geraldo, 349, Via Paraiba, Vila Rica/Tiradon, 
gunda dose» depois a ter. Pessoas acima de 50 as d6 unidades de saúde. estendido para atender a Mury e Volta Grande. Atê tos, Santo Agostinho, Açu: 
cstra como reforça. amos, profissionais de sa. das 08h às lh. One unida: população, até as 21h São as 18h Siderlândia, Jardim . de io Santa Cruz 

Paraty lança calendário turístico 2022 
zem temáticas de cunho Divino, considerada patrt- No segundo semestre do Hundred World Sertos « cultural e gastronômico, e . múnio cultural Imateckal do . ano, acontecera 0 87 Fest à Serra do Ma 

“que confort. incorpora novos eventos es. Brasil val da Cachaça, Cultura todos 8 awe 
dere Fam a Paraty o titulo de pa. portivos, que valorizam a Alguns dos destaques da. Sabores, o Festival Gastro tos do Calendário Turísti 
isto o Cultural do mun. trimónio mundial da Unes.. blodisuesidado ol. programação no primeiro nómico e a volta dos even co q Cultural, Paraty tam. clpio para 23, com Gnfaso . co à nortuaram à estratégia Além disso, as tradicio.. Semestre são à volta do tos presenciais da Flp (Pos. Dim tor, em 202%, Um ca: 
na valorização das tradi- das políticas públicas de nais festas religosas reto. Carnaval de rua, em fev. ta Literária Internacional. lendário especifico de fes. 
ões locals, Sustentabllda- ampliação da oferta turst-. nam com eventos é celebra. retro, com os trsdicionais de Paraty) tejos da terra e do mar 
de, desamvolvimento ocunô. ca da cidade “ões públicas em 2022, de. blocos paratienses. a cole. Entry 0s eventos esport. valorizando fnstas o culo co o do tuts de expo. A programação inclut pois de dois anos de restri.. bração do Pest Jud, em vos que entram na progra. brações tradicionais do 
Fiona ostivalstradicionals já re. ções em razão da pane. março, e o ? Paraty Juzz & mação de 2022 estão OX. SUAS comunidades nas 20 O objutivo é diversincar “izados na cidade que tra. mia. É 0 caso da Festa do luas Festival, em Junho. Terra, O UB 515, 0 One nas rural o costeira 

VOLTA A 



QUARTAFERA JDENO 

Técnicos do Sebrae assessoram prefeltura 
de VR em projeto de modernização 

Idosos escrevem cartinhas para 
Papai Noel e esperam presentes de Natal 

PÁTRIA AMADA 

pr = =| 
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regem 

Marene Cora de 
Medo, reorporou a 

he carnhonameme 
carga pelo nos. a gráros Cã 

Corta de io As aloe de um Far câncer no coração) (11) 
jexamo Corda de “Morre Freddio Mercury, cantor e compositor anglo- 
Melo io, na er: taneaniano, lider do grupo de rock Queen - segunda a im 
Denejandrara À prensa teria fadecdo em consequência da AIDS (1901). “Incêndio no Canecão Mineira, em Belo Horizonte 

Ds 
“Marco Túlio Carvalho, 9 Marc fz ante no melodia 

o lançamento de seu clipe CONTO OS AIS, através do a 
mal afcial do YouTube. 

“Para quem desejar ver: https://youtu.be/RWe. 
A fox Múrcia TEgVUAD 

Elder Fere ' “Nesta sexta-feira, acontece no Espaço M em Barra 
(aniversariante do 8) RINGS tan à corimênia do Prêmio Melhores do Ano HE, rea. 

E ERSÊNTES 
SA th 

“Marco Meira Carvalho e sa esposa, à médica 
dermatologista Gabriele Vilela, estiveram recentemont 
em mais um tour” pela Europa. 

“O matr tempo do patio fi em Paris 
“A GG Turismo está com a programação para quem 

deseja viajar rumo a Disney em Biz? 
“Inclusive com a abortura da conta poupança Disnov 
“Uta forma prática para s clients terem a failidado 

do evalzare sra sois nus terras oncatadas de Wd 
Dive 
“Outra dica da OG 6 para quem deseja desfrutar do os. 

tredado Club Mi 
“Quem comprar agora estará aproveitando descontão 

dlerecido na promoção Black Friday. 
“Sendo inaugurado nesta quintaeira na Vila Santa 

Cela o laboratório ideia Pharma. 
=Adém da linha de manipulação para humanos, terá 

também para Poe Incluindo inetvos 
“Liane Farias completado hoj su mais mova dado 
“aco 0 primeiros abraços de seu amado Igor Mar. 

ca Depois multas homenagens. 
Marcado Merzatarta Canaho é a espa 4 méd “Despertando bjo com sua mais mova idade, Rolla 
e Visa vo vo reviaram) Hartung 

erra Pv “Ganha as primeiros abraços a beijos de seu bem ama 
do, Alexandro Hab 

=Amiversário do D4 Gluliano, aero, além do tarim- 
tado DI Será super abraçado. 
“tros queridos anverariantes: Vl Lopes; Igor Vir 

neck; Marcela Bandeira: Giuliano Lizandreio; Elano 
Mendes: Artur Gomes de Limas Vilma Palva; Máreia El 
bet Pietra 

Ortopedia por 
as Especializados: Fisioterapia 
) [q | Joelho, Ombro, com Pilates, 

Pé, Mão, Coluna RPG e Aparelhos. 
e Quadiil. 

liege de Ortopedia Videoartroscopia e Eng fi 

Rei naldo e Próteses. Denon de sobranceha 
our Neurociry Estética facial e corporal 

Oroniateropia cm sesruna Rs 
ER Soul EEE cus SEG somos 

Psicoterapia Reichiana 

Integração Mente & Corpo 

Maria Isabel A. Soares 
asno 

do de, 590 TH Pi Ds te Rr Video 
Tel: (24) 3344-0375 

icólogo - Fonoaudiol 
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Procon-RJ lança cartilha com orientações 
para compras na Black Friday 

Antes de comprar, é recomendável que o consumidor pesquise os preços dos produtos em sites e lojas diferentes 
sa sempre prestar atenção 
no valor cobrado e ter cui 
dado relobrado nas com 
pras toltas pela internet — 
disse o presidente do Pro com, 6 Cisio Coelho. 

Atenção o preço 
O consumidor precisa 

prestar atenção no valor à 

TE 
A Black Friday acontece 

ma “sexta eira, dia 26 de novembro, mês em 
que lojistas prometem des- cantos e ofertas arrasado. as. E, para alerar à popu. 

'o Procon Estadual do Rio de Janeiro preparou 
uma cartilha com dicas 
para consumidores que fa. Vista e do produ o comipes em sites ou do. to. Alguns lornecedores in- 
Jas fisicas Picar de olho no. formam com destaque ape. 
preço, afora, garantia, tro Ca, entrega é segurança do 
sito estão entre as princi 
pais dicas. Tudas às oeien. tações para efetuar com. 
pras seguras na lack Eri. day podem ser acessadas 
ma cartilha (htp:// 
Eigoetr). “Antes de comprar, é re- cormendável que é consuml 
dor pesquiso os proços das produtos em sites é las di 
forentos. À pesquisa será um parâmetro para saber 
se 06 produtos estão com 
preços realmente promocio- als, Além disso, Um mes 
ma produto pode ter multo diferentes em lojas 
asim 

É o momento de com 
prar aquele produto tão de- Sejado com um preço mais 
acessivel. O consumidor 
ão pod de aíobar é pre 

Rio alerta sobre alto índice de 
sífilis entre jovens e gestantes 

Chieppe destacou que, 
quanto tals cedo se desco- Bru à Infacção, menor 0 ris 
co de adoecimento, tanto para os adultos quanto 
para os bebês. “No estado dio Rio de Janero, no ano 
da 210, ocorreram 213 Gb tos por Sin congênita 
Óbitos que seriam evitá vei, já qu tomas aceso ao 
diagnóstico é tratamento 

dt plo SUS Sistema 
leo da Baú 

nas o valor da parcela e em 
letras miúdas quantidade de prestação. Essa é uma 
prática que desrespeta o Clatigo de Defusa do Consu 

Ao entrar no sie, cum 
ra na barra do navegador Se 0 endereço eletrônico 
usa o protucnlo HTTPS é se & exibido um cume em for. 
ma de cadeado fechado, Lo indica que 0 site é se- 
gu o possulcortifcado Bial, 

Sites com preços muito 
abaixo do mercado prect 
sam de atenção. O consu- 
Tmidor deve desconhar des 
se tipo de e-commerce 
Caso deseje comprar em 

O estado do Ri de Ja. dr eae 14 com de Time no ano passado Lavantamento falto pela cima de ns almento Peamamlaivela AS a Se de Ear do de Sand Eovela que maria dos Ideas ala de à ano, mala teto ca do eo me culo é tinha ensino mé. alo epi foram nota dos 12 as er pata. do do à ma joven, a de a 9 amos de Idade, com ento funda. mena incompleto. A ma o par dos Ringo corr os meses finale de tação 

De acordo com a Orga nização Mundial da Saúde COMB) a sil ata mt Inão de testantes por ano om too mundo levando à mas de 310 mil motos fe tais o nvonuatals e colocam. do um Fico de morte pre. mata ma de 0 mc ças. Estima de que ore 
Devido ao alto indice, de 25% das gestantes infec 

principalmente entre os. tulds apresentem como des. mas Jovens, a He cdição da. facho morte fetal og aborto Semana da Saúde, que co... espontâneo e qui 25% dos. 
meçou nesta terça ra 2) e vai até quinta feira (25), 
no Largo da Carioca, no Cemtro do Rio, aferecorá 10 

Teçom tudo aprvsentem Dal peso ao nasev ou ir 
cão grave O teste rápido para stn- testes rápidos para dete. ls é ofravdo pelo SUS. ão da sit pueda. As se ilhas começam a ser dt ds do ud No primeiro dia do A sli é uma infecção. vento dos 130 exames re. sistêmica de elução er Had, 22 voram resulta. ca, catsáda pola bactória do positivo para a doença tram de Roca? focam encara pes reação ser 

ads para tratamento É Tudo que Gs parem. os sexual tambêm e 
da patamar so espanto a pe a para tia Sa nerie ou ferem o ro Emp pgs Elio a à api ca fun e Ci Pequena Derfurição ddr Humano ari Dai pato Fera finito Pei e e sos internações é ie dose ia fre a Sader Ppnirgeios api aa iii snos” dias Ee Tt nie a Sema- rss Mirra rd picado cool pm ud Rr eaiian data pari Epa frade ee So co 

tum site desconhecido, antes 

lo link: https bit Ay Áista sites. nao eco. 
mendados. Veja também o 

à reputação do fornecedor nos sites especializados 
como por exernpo o “Rec me Aqui” ou 0 “Edi. 

O Procon-RJ tem tam bom um manual de peevem 
ção À fraude virtual, com Srlentações para que os 

trocar o produto se este não apresenta vicio ou de. 
Feto. Por faso É mulho Im 
portante perguntar sobre à Política de troca da loja e ter certeza do que está 

pra de algum produto ou contratou algum serviço 
Ta do est ato do. 
mmercial em at set dias à contar da data compra ou 
do recebimento do produ ta/serviço, para se arreem. 
der é solicitar o cancela 
mento da compra. 

Entrega 
O pra e o valor da tro 

; 

Comanidor deve sempre paca ana fica os tens comprados 
te cobrado pelo fornecedor 
também merecem atenção Às vezes 0 preço do produr 
to está muto atrativa mas, quando somado ao valor do 
ret, a compra já não com 
pes 

sempre guardar à nota fis 
cal dos itens comprados. do efetuar compras de for 
ma online, é Importanto 
Capturar todas às telas, 
pois assim ele fica com O 
Fegistro de todo o passo à 
passo até à finalização da Compra, Preservar todos 05. “emails de confirmação do 
pedido, pagamento é qual 
quer outra comunicação que receba da loja é 

Caso não baja o compr 

Para não ter surpresa, observe 0 prazo de entrega estipulado pelo fornecedor. 
Na bora de receber a com 

“que de clho na emba- Se houver algum in. 
leio do violação recuse o 
Feceblmento para não ter prescindivel 
dor do cabeça mento da oferta ou qual. 

quer qutro problema rela Guardo o clonado ao produto ou ser. 
comprovante de compra viço, estes documentos so. 

ão necessários para abrir 
O consumidor deve reclamação no Procon RJ 

Governo lança guia com ações para 
retomada econômica do turismo 

O Ministério do Turismo, lançou ontem (23) o Guia rata Eeonis 

Catra de US 5. bilhões per 0% bilhões 

ações está 
O documento. que teve o auxilio da consultoria KERO na elaboração, en. ca 20 ações estratégicas 

“duração, para luga- its dos grandes 

ocasiões relacionadas ao eotretemimento ou astro” momia em um determina. do oca Fino to ii ce 
EA E ariana 
endemia 
EPA 

mena à adoção de se 

Na cerimônia de lança meto, mst do Pio o, Gli Machado, citou o um do dic para à epiação o Turto no 
st 0 idioma portugu BR eai a pe 

mos, o estimulo a uma ma. o abrea e Infraeatrutura rodovidria o portunria mais Comp Outra reivindicação do setor está vinculada à do. o prog. mada, nome Hbenico para. e diação de um eo se rf o pd da com 
Sole teremos em ing de. hos recursos impuctadas “o das principais rasos e pala crise, 0s pastos das fa eme quo ds operadores. Fls or 0 Furlamo tam. aitico steam aber bem diminuem Se god dnpannentaas asleeto palo à 

E Ren ER Ra a pi Semad 

o pe tt erre sra 
E Efsens 

Jos e certificados, aplicados em estabelecr menos como Notéi, po Todas, restaurantes + atra ões turísticas O texto su 

dias empresas, o estudo aponta a importância de Clio e prot Eaneei 
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Piraí conquista 43 medalhas no Campeonato 
Estadual de Ginástica de Trampolim 

No total foram 25 medalhas de ouro, | | de prata e 7 de bronze 
na classificação geral. Errerepeesreeem 
À ginástica sempre 

A equipe de Piraí 19 uma tradição em PL conquiston 65 medalhes. “O Uia tradição em Pt 
mato Estad. orgulhosos por essa mova 
nástica” de geração estar dando com Trampolim, realizado no Finalidade Parabéns sos dia 19, no Parque Olim-  adatas o toda a comissão pleo, no Rio, No total fo. têenca pelo excelente re 

ram 25 medalhas de sulado Vamos continar ouro, 14 de prata e 7 de trabalhando é Incentivar 
brone, Outro ponto po- do cada vez mais para sltiv fol que à equipe que nossa cidade seja 
de técnicos, comandada. destaque no cenário esta 
Dela professora Shirles dual e aé nacional”, af ficou em primeiro lugar mou o prefeito Tutuca. 
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| 
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'ALEM DAS QUATRO UNHAS 

Projeto desenvolve trabalho de psicologia Torcedores de Barra Mansa 
com jovens atletas do Resende poderão assistir final da 

; Libertadores em telão no Centro 
continental de futebol, so- a Rua São Sebastião até o nho de consumo de qual- final da partida, destacou 

A disputa entre Flamen- quer torcida da América, o secretário de Desenvolv 
dimeiras pela lição . começa às Ih mento Urbano, Tecnologia 
a Copa Libert or conta da atração, 0. & Inovação, Brino P 

No último domingo, dia 
tlvidado foi da nas dependências 

dd Pele Academia pelo pro- 
Jeto "Além das Quatro Li bs”, um fruto da pareoria entro b Hesendo, à elo Ac 

Estácio Resende. acuntee no pré tráfego de velculos será le. Antes de à bola rolar obllização faz parte do do, dia 27. Torcedores de terrempldo à parir das 13h. haverá show com à banda 
rojeto deformação de the Barra Mansa poderão asste. de sábado, entre as Lojas. OPsamba, a pa 
ias e cidadãos da Pol Aca dermia e busca desenvolver 
Jovens alento sob om aspectos emocional « oct 
a através, do acompanha mento de profissionas é 
acudémicus do levo ma ret nã com a do coor 

leo da Estáelo, Ped DE vi, que Aco responsável 
ia roda de conversa com. 

o altas alados no CT À Para ação também contou com À parceria entre Re 
a um clima de ri de pensamentos é senil. de. Pelé Academia e E: à o descontração . mentos saudáveis, assim cio continua rendendo os perants comoa os para o desemolt isento 

Nest oportunslade tra. do outro. Fol uma roda de. extracampo dos atitas do talhas solidariedade do conversa muito Interesar.. clube. Mats uma ação está e Fica, que proporcionou. prevista nesta quartafeira duma troca Importa entre di 2, vol 
os atleta ua equipe de pel Cologia, São reflexões fm 
portantes que contribuem 

dir a tranemissão da part. Am à Praça da. Todo O ev 
da em um telão que será. Matriz Veiculos que estive. dado por seguranças. Umia. motado em frente à Praça . rem estacionados no trocho praça de alimentação sor 
da Matriz no Centro O do. poderão ser multados. O Instalada no local, assim. dio pelo principal titulo. transito será desviado para . como banheiros químicos. 

ressaltou a psiodloga e pro- 
Tessora da Estácio, lara de 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL, 
a trazida pelo psd e coord curso de pslcologia da E palete à Rua contra o a 
cl, fot falarmos dessa ne. além das quatro Hnhas - clama 

Secretaria Estadual de Esporte anuncia 
criação de 1,5 mil núcleos sócio-esportivos 

- Os municípios preet 
—— E sam desse apolo irrestrito O Estado do Rio de Ja. da Secretaria” ereate dE noiro será contemplado Esporte. er o espor 
com 1900 núcleos súcio.s. . mos r. Alem disso, 
pprtvos, sendo 600 com. cretâro Gutembera Fon. essa é uma das prorida dita previsto para lança- seca assumiu à pasta. des da nossa pasta expan 
mento Já no próximo mês. Essa aproximação, esse dir 0s projetos incentiva. iiiaiaétio de dezembro. O anúncio reto com cada dos à todas as regiões do foi folto na manhã de se. secretário, & motivo de Estado - explicou Aline 

legria, principal... Storchl, coordenadora de 
a momento de projetos incentivados 
ja dos eventos os" Outro assunto que 

No meu munici. também esteve em pauta 

DESCONTOS DE ATÉ 
a fazerem es 

porte, Lazer e Juventud, Gutembere Fônseca, nó evento Unidos pelo Epor.. pl, em Guapimirim, eta. ola ampliação do núme.. Mar TRTe Rena fer que reunia Mais dê 69 hos reiniciando com as ro de cidades soeretários mumielpals no. núcisos esportivos de fu. participantes dos Jogos mar, ditório do estádio do .tebol, hidro Estudantis é dos » descont 
desconto 

possivel dar oportunte 7 conto 

sea pro ra pio Sana Comi onto  até4B parcelas 
A ia Te od onto até GO parcelas 

pratos, Dus md ES 

fécnlca, a Lei de Incentivo . acordo com as necessida- ro precisa - disse Eduar 
ao Esporte, e à Caravana des de cada cidade. Nossa do Augusto Domingu 
que à Secrotaria de Esta- equipe está à disposição presidente da Federação [7 do de Esporte, Lazor e Ju. para dar total apolo têent. de Esportes Estudantis r + 
ventude (Seelje) fará nos. co na criação é aprovação do Estado do Rio de Ja. manig dos projeios. queremos (FEERD. 3347-4477 

ndo desa- entre outros, com 
io é dar acessibilidade no que dias me 
esporte. À gente começa para a população - dis 


